
Sokol úvod
Díky mému otci K. Rosmusovi vlastním dosti obsáhlou dokumentaci o činnosti Sokola v 
Přerově, proto bych se měl o některé zajímavé informace podělit.
Sokol vznikl v roce 1871 na popud několika vlastenců, kteří kolem sebe soustředili asi 30 
členů a založili nový spolek. Velmi rychle se spolek rychle rozšířil a aplikoval myšlenky a 
zásady Fügnera a Tyrše. V Přerově byl v čele horlivý vlastenec br. František Štěpka, pozdější 
starosta Přerova a zemský poslanec. Zakládající odbor měl 3 členy a to František Štěpka, 
měšťan a řezník Josef Vítěz a stavitel František Mrkva. Výnosem c.k. místodržitelství v Brně 
ze dne 4. dubna 1871 č.5774 byly stanovy jednoty potvrzeny a přípisem c.k. hejtmanství 25. 
dubna zaslány. Valnou hromadou byl zvolen výbor v čele s Fr. Štěpkou, dalšími členy jsou J. 
Vítěz a jednatel F.Mrkva a náčelník br. F. Vejborný. Protože nebyla k dispozici žádna budova 
k cvičení, propůjčila městská rada tělocvičnu v obecné škole ve Školní ulici. Vzhledem k 
tomu, že místnost nebyla v zimním období vhodná, tak byla pronajata místnost v hostinci na 
Pančavě, (restaurace Za mlýnem) kde bylo dodáno i nejnutnější nářadí.
V roce 1872 cvičilo 29 cvičenců dvakrát týdně a to v pondělí a středu. V létě se cvičilo v 
zahradě bratra Henšla. K oživení činnosti a náboru dalších členů byly pořádány nepolitické 
besedy a organizována společenská zábava. Mimo cvičení se konaly společné výlety a v roce 
1872 byl uspořádán Kateřinský ples. Druhým náčelníkem po br. Vejborném byl zvolen br. 
Vicha a starostou jednoty sokolské F. Vítěz. Další velmi aktivní byly br. Slavík (později byl 
zvolen náčelníkem) a Fr.Karas. První veřejné cvičení bylo v červenci 1872 v tehdy Háji 
Michalov. Sokolové také pomáhali při záchraně majetku jako při požáru mlýna p. Urbánka. 
Členky sokola zhotovily první prapor, ale ten byl odcizen. V roce 1873, 29. ledna, byly 
uskutečněny první šibřinky v sále br. Henšla na Dolním náměstí.
Činnost se dále rozvíjela a za 2. světové války byly členové Sokola jako příslušnici obrany 
národa aktivně zapojeni do odboje. Po válce byla činnost znovu obnovena. V padesátých 
letech byl Sokol změněn na ČSTV a v roce 1990 znovu zapojil svoji činnost.

Materiály z archivu
Památník Sokola 1871 - 1911
Památník Sokola přerovského 1871 - 1921
Památník Sokola Přerov 1871-1931
Památník Sokola Přerov 1871 -1946 a foto
Sokol Přerov - výroční zpráva 1947
Sokolský hlas 1947 - 1948 a zpráva
Památník Sokola Přerov k 125.výročí - 1871 -1996
Památník Sokola k 140 výročí - 1871 – 2011

Foto dokumentace – Sokol album K. Rosmuse




